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Möt Peder 
- Bostadsbolagets drifttekniker som har koll på det mesta!
–Det fina med att arbeta som drifttekniker är att mitt arbete är så oerhört varierande. Under en vanlig vecka kan jag få åka 
på akuta fel i undercentraler, utbilda fastighetsvärdar och vara med och utveckla och förbättra Bostadsbolagets fastigheter. 
Jag sitter lite som spindeln i nätet och har koll på det mesta.

–Planeringen på ett företag som Bostadsbolaget är enklare än vad det kan vara inom den privata sektorn. Här är jag med 
i arbetets alla delar. Bostadsbolaget arbetar efter en energi- och klimatstrategi och det är mycket vi kan utveckla och mo-
dernisera i våra fastigheter för att nå upp till de mål vi arbetat fram och sånt tycker jag är spännande att få vara en del av.

ANTAL ANSTÄLLDA
På Bostadsbolaget, Mjölbys kommunägda fastighets-
bolag, arbetar 52 anställda. Varje år erbjuder vi även 
sommarjobb till ca 20 ungdomar. 

UTBILDNINGSVÄGAR
När du söker jobb hos oss tittar vi mycket på hur du är 
som person. Beroende på tjänst innebär det ofta att du 
behöver ha minst gymnasiekompetens. Inom vissa jobb 
behövs också högskoleutbildning. Att ha ett genuint 
kundfokus är viktigt för alla våra medarbetare.

VAD FINNS DET FÖR OLIKA JOBB?
Hos Bostadsbolaget kan du jobba inom områden som 
fastighetsskötsel, förvaltning, nyproduktion, ekonomi, 

uthyrning och kommunikation. Vi har bland annat yrken 
som receptionist, fastighetsskötare, uthyrare, kommu-
nikatör, projektingenjör, drifttekniker och ekonom, men 
också snickare, målare, rörmokare och elektriker. 

BOSTADSBOLAGET SOM ARBETSGIVARE
Att Bostadsbolaget är en modern och populär arbets-
plats märks inte bara på vår nöjda personal utan även 
på att 90 % av våra hyresgäster trivs och kan rekom-
mendera oss som hyresvärd. Vi har ett stort intresse för 
våra drygt 2600 lägenheter och arbetar aktivt för att 
erbjuda attraktiva boendemiljöer och att bidra till att 
fler väljer att bo i Mjölby kommun. 

ADRESS

Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Box 294, 595 23 MJÖLBY

Besöksadress:   
Telefon:        
E-post:    

Webbplats:   

Följ Bostadsbolaget på sociala medier – vi finns på 
Facebook och Instagram.

BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

Vill du också jobba hos oss i framtiden?
Våra lediga tjänster och mer information om oss hittar du på 
vår hemsida, www.mjolbybostad.se. 

Burensköldsvägen 6
0142-854 50
info@mjolbybostad.se

www.mjolbybostad.se


